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ÖZET
Wiskott Aldrich Sendromu (WAS) X’e ba¤l› resesif geçen, mikrotrombositopeni, egzema, sekonder piyojenik enfeksiyonlar, otoimmün hastal›klar ve lenforetiküler neoplazi riskinin artt›¤› iyi tan›mlanm›ﬂ immun yetmezlik sendromudur. WAS ve X’e ba¤l› geçiﬂ gösteren trombositopeniden sorumlu gen WASP
genidir. WASP mutasyonlar›n›n tipine göre hastal›¤›n a¤›rl›¤› de¤iﬂmektedir.
WAS’l› olgularda kök hücre transplantasyonu veya gen tedavisi kür sa¤layan
tek tedavi yöntemidir. Sekonder enfeksiyonlara karﬂ› profilaktik antimikrobiyal tedavinin geliﬂmesi ve profilaktik IVIG tedavisi beklenen yaﬂam süresini
uzatmaktad›r. (Güncel Pediatri 2008; 6: 119-23)
Anahtar kelimeler: Wiskott Aldrich Sendromu, trombositopeni, immün yetmezlik
SUMMARY
The Wiskott Aldrich Syndrome (WAS) is a well defined X-linked recessive
disorder associated with microplatelet thrombocytopeniae, eczema,
secondary pyogenic infections, and an increased risk of autoimmunity and
lymphoreticular neoplasia. The responsible mutations that are associated with
WAS and X-linked thrombocytopeniae are mutations in the WAS protein.
Severity of the disease varies with types of WASP mutations. Hematopoietic
stem cell transplantations or gene therapy is the only curative therapy for WAS
patients. Improved profilactic antimicrobial therapy againts secondary infections
and prophylactic use of IVIG have markedly prolonged the life expectancy of
WAS patients. (Journal of Current Pediatrics 2008; 6: 119-23)
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Tarihçe
Wiskott Aldrich sendromu (WAS), tan›mlanm›ﬂ ilk
immün yetmezlik sendromudur. ‹lk kez 1937’de Wiskott
taraf›ndan üç erkek kardeﬂte do¤umdan k›sa süre sonra ortaya ç›kan trombositopeni, kanl› diyare, egzema ve
tekrarlayan kulak enfeksiyonlar› ile giden bir sendrom
olarak tan›mlanm›ﬂt›r (1).
1954’de Aldrich geniﬂ bir ailede etkilenen erkek olgular saptam›ﬂ, X’e ba¤l› genetik geçiﬂi sendroma eklemiﬂtir (2). ‹lerleyen y›llarda klasik bulgular› gösteren
hafif olgular›n yan›nda yaln›z trombositopeni ile giden
daha hafif klinik bulgular› olan bu tablo X’e ba¤l› trom-

bositopeni (XLT) olarak adland›r›lm›ﬂt›r (2). 1961’de malignite riskinin artt›¤› gösterilmiﬂtir (3). 1970’de mikrotrombositopeni ve trombositlerdeki fonksiyon bozukluklar› tan›mlanm›ﬂt›r (4).

Patogenez
WAS proteininin bulundu¤u hücreler (WASP);
CD34+ hematopoetik öncül hücre, trombositler, NK
hücreleri, makrofajlar ve dendritik hücrelerdir (5).
WASP’de meydana gelen mutasyonlar sonucu
WAS/XLT geliﬂir. 1994’de ilk olarak WASP geninin X
kromozomunun k›sa kolundaki gen lokusu gösterilmiﬂ-
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tir (Xp11,22-p11,23) (6). WASP 502 aminoasitten oluﬂmakta olup 54 kDalton a¤›rl›¤›ndad›r. WASP yap›s›nda
bulunan çeﬂitli fonksiyonel domainlerle hematopoietik
hücrelerde aktin polimerizasyonunun regülasyonu,
hücre zar›ndan aktin iskelete sinyal iletimi, fagositoz ve
apopitozda rol almaktad›r (7).
En fazla hematopoetik hücrelerde eksprese edilen
WASP, hücre yüzeyindeki reseptörlerden, aktin iskelete sinyal iletiminde rol oynamakta ve normal hücre hareketini, fagositozu sa¤lamaktad›r (6).
WASP geninde birbirine benzer, yaklaﬂ›k 400 mutasyon tan›mlanm›ﬂt›r (8). Mutasyonlar en s›k, N terminal bölgesindeki ilk dört aksonda oluﬂmaktad›r (8).
WASP gen mutasyonunda hücre sinyal iletiminde,
hücre polimerizasyonunda, hücre hareketinde (motilite) ve fagositozda defektler oluﬂur. Mutasyonlar›n
tipi hastal›¤›n a¤›rl›¤› ile iliﬂkilidir (9). WAS/XLT olan
48 aile üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada, hafif hastal›¤›
olanlarda, mutasyonlar›n ilk üç aksonda oluﬂtu¤u
saptanm›ﬂt›r (missense mutasyonlar). Yine ayn› çal›ﬂmada, oluﬂan bu mutasyonlar›n daha çok WASP’nin
ekspresyonunda azalma ile sonuçland›¤› görülmüﬂtür. Daha kompleks mutasyonlar (azalma ya da eklenme ﬂeklinde) daha a¤›r hastal›k formu ile iliﬂkili
bulunmuﬂ (10). Özellikle WAS geninin C terminal bölgesini etkileyen mutasyonlar, proteinin etkisinde belirgin bozulma ile sonuçlanmakta ve a¤›r tablolara
neden olmaktad›r.
WASP’nin ekspresyon bozuklu¤unda; fagositoz, ba¤›ﬂ›kl›k sistem hücrelerinin hareket ve aktivasyonunda
bozukluk, trombosit anomalileri görülmektedir (11).
WAS’l› hastalar›n periferik kan makrofaj ve monositleri, fagositoz aç›s›ndan in vitro olarak incelendi¤inde Fc
iliﬂkili fagositozda bozukluk oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Ba¤›ﬂ›kl›k hücrelerinin hareketlerinde bozulma
Enflamatuvar olaylarda ve normal immun hücre hemostaz›nda, kimyasal uyaranlara yan›t olarak immun

sistem hücrelerinin enflamasyon bölgesine hareketi
önemlidir. Bu hareket, normal hücre iskelet yap›s› ile
olabilmektedir. ‹n vitro çal›ﬂmalarda özellikle makrofaj
ve nötrofillerde kemotaktik cevaplar›n belirgin olarak
bozuldu¤u görülmüﬂtür. WAS’l› hastalarda, B lenfositlerin öncü hücreleri üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarda,
anormal iskelet yap›s› oldu¤u, hücre sinyal mekanizmalar›nda ve hücrenin ço¤alma yan›tlar›nda patolojiler oldu¤u gösterilmiﬂtir (12).
WASP, megakaryositlerden trombosit oluﬂumunda,
dolaﬂ›mdaki trombosit bütünlü¤ünün ve doku hasar
bölgesine trombosit agregasyonunun sa¤lanmas›nda
rol almaktad›r. Ayr›ca yine bu hastalar›n megakaryositlerinin, anormal hücre iskelet yap›s›na sahip oldu¤u
gösterilmiﬂtir. ‹n vivo olarak yap›lan çal›ﬂmalarda, küçük trombositlerin, dolaﬂ›mda hasara u¤ramas› sonucu
meydana geldi¤i görülmüﬂtür. Splenektomi olan hastalarda, hem trombosit say›s›n›n hem trombosit hacminin
normale yaklaﬂt›¤› saptanm›ﬂt›r.
WASP NK hücre toksisitesi için gerekli bir moleküldür. WAS’l› olgularda kanser geliﬂimindeki art›ﬂtan NK
hücre sitotoksisitesindeki azalma da sorumlu tutulmaktad›r.

Klinik Bulgular
Klasik WAS trombositopeni, egzema ve tekrarlayan
piyojenik enfeksiyonlarla karakterizedir (2). Ancak tüm
olgular›n %30’unu klasik form oluﬂturmaktad›r. WAS,
105-106 canl› do¤umda bir görülür. Avrupa toplumunda
s›kl›¤› 1.250 000’dir.
‹lk bulgular ço¤u hastada genellikle do¤umda mevcuttur. Bunlar aras›nda peteﬂi, ekimoz, kanl› diyare, intrakranial kanama say›labilir. Enfeksiyonlar trombositopeni ve kanamaya e¤ilimi art›r›r. WAS/XLT'lu olgular›n
%30’unda yaﬂam› tehdit eden a¤›r gastrointestinal ve
intrakranial kanamalar görülebilir (13).

Tablo 1. WAS ve XLT’de skorlama
XLT

KLAS‹K WAS

Skor

1

2

3

4

5

Trombositopeni

+

+

+

+

+

Egzema

-

-/+

+

++

-/++

‹mmun yetersizlik

-

-/+

+

++

-/++

Otoimmünite ve/veya malignite

-

-

-

-

+

XLT: X’e ba¤l› trombositopeni, WAS: Wiskott Aldrich Sendromu
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Egzema
Klasik WAS’›n önemli bulgular›ndan biridir. Hafif ya
da a¤›r formlar olup, genellikle yaﬂam›n ilk y›l›nda ortaya ç›kmaktad›r. Birçok olguda tedaviye dirençlidir. Yap›lan bir çal›ﬂmada hastalar›n %81’inde egzema rapor
edilmiﬂtir. Egzemal› bölgelerde sekonder enfeksiyonlar
geliﬂebilir.
‹mmün Yetmezlik
Hücresel ve humoral immun yetmezlikten dolay›,
enfeksiyonlar s›kt›r. Özellikle süpüratif orta kulak enfeksiyonlar›, yaﬂam›n ilk 6 ay› içinde ortaya ç›kmaktad›r. Tekrarlayan sinopulmoner ve f›rsatç› enfeksiyonlar
hastal›¤›n klinik bulgular›ndad›r. Varicella (suçiçe¤i)
enfeksiyonu genellikle sistemik komplikasyonlarla a¤›r
seyreder. Bu nedenle suçiçe¤i enfeksiyonunun tedavisinde asiklovir, yüksek doz ‹V‹G ve varicella-zoster immunglobulini kullan›l›r. Tekrarlayan Herpes simplex enfeksiyonlar› hastalar›n %12’sinde, Pneumocystis jiroveci pnömonisi %9 oran›nda rapor edilmiﬂtir. Fungal enfeksiyonlar göreceli olarak daha az görülmektedir ve
genellikle kandida enfeksiyonlar› ﬂeklindedir.
Otoimmun hastal›klar
Hastalar›n %40’›nda görülür. En s›k olarak, otoimmun hemolitik anemi (Coombs pozitif), Henoch Schönlein purpuras›, enflamatuvar barsak hastal›¤›, enflamatuar poliartrit, kronik glomerülonefrit (immun kompleks
hastal›¤›) ﬂeklinde karﬂ›m›za ç›kar (14).

Malignite
Sullivan ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› geniﬂ bir çal›ﬂmada, hastalar›n %13’ünde malignite rapor edilmiﬂtir
(4). Çocuklarda genellikle s›kl›¤› az olup, daha fazla
adolesan ve genç eriﬂkinlerde görülmektedir. Lenforetiküler kökenli malignite, di¤er immün yetersizliklerin ço¤unda oldu¤u gibi en s›k rastlan›lan malignite
türüdür. WAS’da klinik seyir ve semptomlardaki heterojeniteyi göz önüne alarak fenotipi belirlemeye yönelik bir klinik skorlama sistemi geliﬂtirilmiﬂtir (Tablo 2).
Bu tabloya göre mikrotrombositopenisi d›ﬂ›nda semptom ve klinik bulgusu olmayan olgular skor-1 (XLT);
hastal›¤›n en a¤›r formunu oluﬂturan egzema ve tekrarlayan enfeksiyonlara otoimmun hastal›k tablosunun eﬂlik etti¤i olgular ise skor-5 olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (4).

Laboratuvar Bulgular›
Trombositopeni ve küçük trombosit hacmi, WAS’›n
sabit bulgular›ndan biridir. Yap›lan retrospektif bir çal›ﬂmada, hastalar›n %84’ünde trombositopeni saptanm›ﬂt›r (10). Trombosit say›s›, genellikle 50 000 /mm3 veya daha düﬂük düzeylerdedir. Ortalama trombosit volümü, genellikle 3,8-5fl aras›ndad›r (Normal: 7-10,5 fl). Kemik ili¤inde megakaryosit say›s› normaldir. Mikrotrombositopeni antikora ba¤l› geliﬂen trombositopeniden

Tablo 2. WAS’da tan› kriterleri (ESID+PAGID)
- Kesin
• Konjenital trombositopeni (<70000) ve küçük trombositleri olan erkek olguda en az birinin olmas›
- WASP mutasyonu
- Lenfositlerde Northen Blot’la WASP mRNA yoklu¤unun gösterilmesi
- Lenfositlerde WASP eksprese edilememesi
- Maternal kuzen, ye¤en veya beyin tümörü
- Kuvvetle mümkün
• Konjenital trombositopeni (<70000) ve küçük trombositleri olan erkek olguda en az birinin olmas›
- Egzema
- Anormal polisakkarit antikor yan›t›
- Tekrarlayan bakteriyel/viral enfeksiyonlar
- Otoimmun hastal›klar
- Lenfoma, lösemi veya beyin tümörü
- Mümkün
• Mikrotrombositopenisi olan veya trombositopeni nedeniyle splenektomi yap›lm›ﬂ erkek olguda en az biri
- Egzema
- Anormal polisakkarit antikor yan›t›
- Tekrarlayan bakteriyel/viral enfeksiyonlar
- Otoimmun hastal›klar
- Lenfoma, lösemi veya beyin tümörü

GüncelPediatri 121

Yap›c› ve ark. Wiskott Aldrich Sendromu

Güncel Pediatri 2008; 6: 119-23

ba¤›ms›z olup IVIG ve steroid tedavisine genellikle yan›t vermez. Splenektomi sonras› trombosit say› ve hacminde art›ﬂ görülür.
WAS’da görülen laboratuvar bulgular›
• Trombositopeni (<70.000/mm3)
• Ortalama platelet volümünde (MPV) azalma
• Progresif lenfositopeni
• Normal ya da azalm›ﬂ Ig G
• Azalm›ﬂ Ig M, artm›ﬂ Ig A ve Ig E düzeyleri
• Polisakkarit antijenlere azalm›ﬂ lenfoproliferatif
yan›t
• Do¤al öldürücü (NK) hücre aktivitesinde azalma
• Monosit kemotaksisi ve fagositozda azalma
• CD43 ekspresyonunda azalma
WAS’da immun yetmezli¤in derecesi de¤iﬂkendir.
Bu durum T ve B hücre fonksiyonlar›n›n etkilenme
oran› ile iliﬂkilidir. Süt çocuklu¤u döneminde, dolaﬂan
lenfosit say›s› genellikle normaldir. Lenfopeni, yaﬂam›n 6. y›l›ndan sonra s›kt›r ve T hücre eksikli¤inden
dolay›d›r (5,8).
Baz› antijenlere antikor yan›t› normal olabilirken baz› antijenlere ise yetersizdir.
Özellikle polisakkarit antijenlere karﬂ› antikor yan›t›
belirgin olarak bozulmuﬂtur (8). Hastalar›n %50’sinden
fazlas›nda, difteri, tetanoz toksoid aﬂ›lar›na ve Hib aﬂ›s›na karﬂ› antikor yan›t›n›n bozuk oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Canl› virüs aﬂ›lar›na karﬂ› antikor yan›tlar› genellikle
normaldir.
Anormal T hücre fonksiyonu, mitojenlere azalm›ﬂ
lenfosit yan›t› ile birliktedir. Hastalar›n %90’n›nda, gecikmiﬂ tip hipersensitivite reaksiyonlar›n› gösteren deri
testleri (Kandida, PPD) anormaldir. Dolaﬂan nötrofil say›s›, dokulara nötrofil göçü ve nötrofillerin fagositoz ve
bakterisidal aktivitesi genellikle normaldir. ‹n vitro olarak nötrofil ve monosit kemotaksisinin yetersiz oldu¤u
gösterilmiﬂtir.

Tan›
Konjenital veya erken baﬂlang›çl› mikrotrombositopeninin görüldü¤ü her erkek olguda WAS tan›s› düﬂünülmelidir. X’e ba¤l› geçiﬂ gösteren bu hastal›kta aile
öyküsünün varl›¤› tan›y› kolaylaﬂt›r›r. Hastal›¤›n tan›s›nda Avrupa ‹mmün Yetersizlik Toplulu¤u (ESID) ve Amerikan ‹mmün yetersizlik grubunun (PAGID) ortaklaﬂa
belirledi¤i kriterler kullan›lmaktad›r (15).

Prenatal tan›, mutasyonlar›n bilindi¤i ailelerde koryonik villüs örneklemesi veya amniosentezle; mutasyonlar›n bilinmedi¤i olgularda ise maternal ve fetal kan
örneklerinde sekans analizi ile mümkündür.

Tedavi ve Prognoz
Klasik WAS olgular›nda prognoz kötüdür. 1960’l› y›llarda WAS’l› hastalarda beklenen yaﬂam süresi 3 y›l›n
alt›nda iken 1994’de bu hastalardaki ortalama yaﬂam
süresi 11 y›la kadar yükselmiﬂtir. Mortalite sebepleri
aras›nda enfeksiyonlar (%44), kanama (%23), malignensi (%26) yer almaktad›r.
WAS olgular›nda küratif tedavi yöntemleri hematopoietik kök hücre ve gen naklidir (16). Bu olgular›n ço¤unda immünglobulin düzeyleri nispeten normal olmas›na karﬂ›n, defektif spesifik antikor yan›t› nedeniyle
profilaktik intravenöz immunglobulin (IVIG) kullan›lmaktad›r.
Bakteriyel enfeksiyonlar›n önlenmesinde profilaktik
antibiyotiklerin kullan›m› yararl› olabilir. Kontrol alt›na
al›namayan kanamalarda trombosit transfüzyonlar› verilebilir. Yüksek doz IVIG ve steroidler kanamay› kontrol
alt›na almada etkin bulunmam›ﬂt›r (9). Splenektomi, kök
hücre transplantasyonu ﬂans› olmayan ve kanaman›n
kontrol alt›na al›namad›¤› olgularda düﬂünülebilir.
Egzeman›n tedavisinde topikal steroidler ve nonsteroid
anti-inflamatuar ajanlardan yararlan›labilir.

Gen Tedavisi
WAS tedavisinde gen tedavisi üzerinde çal›ﬂmalar
devam etmektedir. WAS’lu hastalar›n T hücrelerine
WASP genini içeren retroviral vektör ile WASP geni aktar›lm›ﬂ, bu ﬂekilde oluﬂan transforme T hücrelerinde
WASP geni expresyonunun normal bireylerdeki gibi oldu¤u görülmüﬂtür. Buna ek olarak; transforme T hücrelerinin fonksiyonel olarak normal oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Yap›lan hayvan çal›ﬂmalar›nda; WASP geni ekspresyonu düzeltildi¤inde WASP defektif hücrelerin normal matür B ve T hücrelere dönüﬂmüﬂ oldu¤u ve T hücre sinyalizasyonunun düzelmiﬂ oldu¤u saptanm›ﬂt›r. ‹n
vivo yap›lan çal›ﬂmalarda, retroviral vektörler arac›l›¤›yla hematopoetik öncül hücre nakli ile WAS’da görülen hücre sinyalizasyonunda ve hücre fonksiyonlar›nda
düzelmeye yol açt›¤› gözlenmiﬂtir.
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